ΧΑ: Άνοδος σε πολιτικό "φόντο" Κέρδη 8% οι τράπεζες
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Για μία ακόμα συνεδρίαση οι πολιτικές εξελίξεις έδωσαν τον «τόνο» των συναλλαγών στο
Χρηματιστήριο της Αθήνας, που έκλεισε με κέρδη αναμένοντας τις επίσημες ανακοινώσεις για το
πρόσωπο του νέου επικεφαλής της νέας μεταβατικής κυβέρνησης, αλλά και της σύνθεσής της.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη διάρκεια των συναλλαγών, με
κέρδη που έφτασαν ενδοσυνεδριακά το 2,89%, ενώ παρόμοια υπήρξε και η κίνηση του τραπεζικού
δείκτη, που ολοκλήρωσε μάλιστα τις συναλλαγές στο υψηλό ημέρας.
Η αγορά συνεχίζει να αξιολογεί ταυτόχρονα και τις εξελίξεις στην Ιταλία, σχολιάζουν αναλυτές,
σημειώνοντας ωστόσο ότι το Χ.Α. έχει κάποια περιθώρια ανοδικής διαφοροποίησης έναντι των
ευρωπαϊκών αγορών, λόγω των μεγάλων απωλειών που έχει καταγράψει για μεγάλο χρονικό
διάστημα και, κυρίως, όσο τα πράγματα στην Ιταλία δεν επιδεινώνονται.
Για το επόμενο διάστημα οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα κυβέρνηση θα παραμείνουν στο
επίκεντρο του ελληνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέες
ανοδικές «ανάσες», ωστόσο παραμένουν σημαντικές αβεβαιότητες ειδικά για τον τραπεζικό κλάδο,
μεταξύ των οποίων και τα αποτελέσματα των ελέγχων της BlackRock που σταδιακά θα
«βαραίνουν» περισσότερο την αγορά, όσο η κατάσταση θα ομαλοποιείται σε πολιτικό επίπεδο
αλλά και στο «μέτωπο» της ομαλής συνέχισης του χρηματοδοτικού προγράμματος στήριξης της
Ελλάδας.
Στο ταμπλό ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,44% στις 779,63 μονάδες, με όγκο 48,22 εκατ.
τεμαχίων και τζίρο 69,3 εκατ. ευρώ. Συνολικά 104 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, έναντι 50 που
υποχώρησαν και 121 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.
Ο δείκτης των τραπεζών έκλεισε με κέρδη 8,02% στις 351,59 μονάδες, ενώ από τη σύνθεσή του
ξεχώρισαν τα διψήφια ποσοστιαία κέρδη των T.T., Eurobank, Alpha Bank και ΕΤΕ.
Αναλυτικά στον FTSE20, τα υψηλοτέρα ποσοστιαία κέρδη εμφάνισαν οι μετοχές των ΤΤ και
Eurobank, με άνοδο 13,41% και 12,16% στα 0,499 και 0,83 ευρώ αντίστοιχα. Ενισχυμένες σε

ποσοστό 11,93% και 11,86% ακολούθησαν οι Alpha Bank και ΕΤΕ στα 1,22 και 2,17 ευρώ, ενώ με
κέρδη 8,00% και 5,71% ολοκλήρωσαν οι τίτλοι των Τρ. Πειραιώς και Τιτάν.
Σε 4,87% και 4,55% διαμορφώθηκαν τα κέρδη των Μυτιληναίος και Motor Oil, οι MIG και ΟΤΕ
ακολούθησαν με άνοδο 3,95% και 3,03% στα 0,421 και 3,40 ευρώ, ενώ ανοδικά σε μικρότερο
ποσοστό κινήθηκαν οι Jumbo, Βιοχάλκο, ΔΕΗ, Ελλακτωρ και Coca-Cola 3E.
Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Marfin Popular Bank και ΚΑΕ
υποχωρώντας 3,06% και 2,38% στα 0,222 και 8,20 ευρώ, ενώ με απώλειες 1,79% ακολούθησε η
Τρ. Κύπρου στα 0,77 ευρώ. Για τους τίτλους των ΟΠΑΠ και ΕΛΠΕ οι απώλειες διαμορφώθηκαν σε
1,10% και 0,15% στα 7,22 και 6,51 ευρώ αντίστοιχα.
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